Protokół
z I Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. w godzinach
1210-1340 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył radny senior Władysław Bogusz, powitał zebranych radnych – lista
obecności w załączeniu do protokołu oraz pana Mieczysława Stępnia Wójta Gminy, panią
Annę Duraj Sekretarz Gminy, panią Jadwigę Koska Skarbnika Gminy oraz sołtysów,
kierowników jednostek jak i gości.
Ad.2. Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza sesji.
- na sekretarza zaproponowano panów Grzegorza Świądra - odmówił, Krzysztofa
Wielgusa- odmówił
- pani Anna Duraj Sekretarz Gminy objaśniła rolę sekretarza sesji
- radny Małachowski zaproponował pana Grzegorskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Na sekretarza sesji 15 głosami za wybrano pana Mariana Grzegorskiego – jednogłośnie.
Radny senior Władysław Bogusz objaśnił procedurę złożenia ślubowania oraz odczytał tekst
roty.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Sekretarz komisji pan Grzegorski wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy składali
ślubowanie. Po złożeniu ślubowania radny senior stwierdził, że, że wszyscy obecni radni VI
kadencji Rady Gminy Poświętne złożyli ważne ślubowanie. Następnie poprosił Panią Teresę
Krawczyk –Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem, o wręczenie
radnym zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Gminy Poświętne.
Ad. 3. Radny senior na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (15
radnych obecnych na posiedzeniu ) i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego.
5. Przejęcie przez nowowybranego przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji
od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Wybór przewodniczących komisji stałych:
- Rewizyjnej,
- Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa,
- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
8. Ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
9. Ustalenie liczby członków oraz składu osobowego komisji:
- Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa,
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- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2010
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
- radny Grzegorski wniósł o wykreślenie z porządku posiedzenia punktów 7,8,9.
Za wnioskiem o zmianę porządku posiedzenia głosowało 15 radnych ( 15 obecnych w chwili
głosowania ).
Radny Senior poprosił o przegłosowanie porządku z wniesionymi poprawkami.
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego.
5. Przejęcie przez nowowybranego przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji
od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
d) przeprowadzenie głosowania;
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2010
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych – jednogłośnie
Ad. 4. Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady.
- radny Pawlik zgłosił radnego Kwaśniaka,
- radny Kwaśniak wyraził zgodę na kandydowanie.
innych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec braku innych kandydatur radny senior zamknął listę kandydatów. Poprosił o
zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Zgłoszono radnych Mariana Grzegorskiego,
Andrzeja Pawlika i Grzegorza Świądra, radni wyrazili zgodę.
- kandydat na przewodniczącego Rady Stefan Kwaśniak przedstawił swoją osobę oraz
zamierzenia.
- pani Anna Duraj Sekretarz Gminy objaśniła zasady głosowania.
- przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Andrzej Pawlik powtórzył sposób głosowania
po czym przystąpiono do głosowania. Radni imiennie wyczytywani po dokonaniu wyboru
składali głosy do urny.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
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Ad. 5. Po wznowieniu obrad przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Pawlik odczytał
protokół głosowania – w załączeniu do protokołu obrad. Za wyborem radnego Kwaśniaka na
przewodniczącego Rady Gminy Poświętne głosowało 8 radnych.
- radny senior Władysław Bogusz odczytał uchwałę o wyborze radnego Kwaśniaka w
głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Gminy, złożył gratulacje i przekazał
prowadzenie posiedzenia..
Nowowybrany Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór i omówił plany działania
przewodniczącego i zadania do realizacji.
Ad. 6. Przewodniczący Rady radny Kwaśniak poprosił o zgłaszanie kandydatur na
wiceprzewodniczących rady.
- pani Duraj Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie ze statutem wybieranych jest
dwóch wiceprzewodniczących i takie same zasady jak przy wyborze przewodniczącego.
- radny Pawlik zgłosił radnego Grzegorskiego,
- radny Grzegorski odmówił kandydowania,
- radny Pawlik zgłosił radnego Andrzeja Małachowskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie,
- radny Goska zgłosił kandydaturę radnego Bogusza, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radni zaakceptowali wybraną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady komisję
skrutacyjną w składzie radny Andrzej Pawlik, Marian Grzegorski i Grzegorz Świąder do
przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczących.
- radny Pawlik przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i obliczeniu wyników przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytał wyniki- protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu do protokołu obrad.
Na wiceprzewodniczących Rady wybrano:
1) radnego Władysława Bogusza 12 głosów za,
2) radnego Andrzeja Małachowskiego 13 głosów za.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę o wyborze wiceprzewodniczących Rady
Gminy Poświętne w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę do godziny 1315.
Ad. 7. Po wznowieniu obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne
na rok 2010 przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik gminy. Uwag radni nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2010 głosowało
15 radnych – jednogłośnie.
Ad. 8. Interpelacji nie złożono.
Ad. 9. Zapytań i wniosków nie było.
Ad. 10. Pani Skarbnik poinformowała, że przekazano radnym projekt budżetu wraz z innymi
materiałami na dzisiejszej sesji.
- radny Grzegorski zgłosił powstanie zagrożenia dla mieszkańców w miejscowości Ponikła
w związku z powalonym na druty drzewem.
- sołtys wsi Ponikła zapytał czy wystawiono powtórnie działkę do przetargu, ponieważ
miała być wycofana z przetargu. Zapytał czy będzie drugi przetarg.
- Wójt Gminy poinformował, że przetarg się nie odbył z braku oferenta. Będzie ogłoszony
drugi przetarg.
- sołtys wsi Ponikła stwierdził, że miała być wycofana działka z przetargu, była taka
deklaracja.
- Wójt stwierdził, że nie było takiej deklaracji ani uchwały o wycofaniu.
- radny Pawlik zapytał o stan przygotowania sprzętu do odśnieżania.
- Wójt Gminy przedstawił sytuację związaną z odśnieżaniem oraz sprzętem posiadanym
przez gminę. Dodał, że w przypadku niewystarczających sił własnych będzie korzystał z
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usług prywatnych przedsiębiorców. Obecnie pracują dwa pługi na wozach strażackich
oraz ciągnik z pługiem z ZUK, korzystamy z usług prywatnych przedsiębiorców.
- radny Pawlik zapytał o zabezpieczenie finansowe.
- Wójt oznajmił, że dokonano odpowiednich przesunięć finansowych. Jednak pełnych
kosztów trudno przewidzieć.
- K-t Gminny OSP pan Łumiński zapytał czy urząd posiada umowy lub porozumienia na
odśnieżanie drogi krajowej i powiatowej, które są odśnieżane przez wozy strażackie.
Ponieważ wóz z Brudzewic odśnieżał drogi w Dębie i Buczku. Czy są przekazywane
środki z utrzymania tych dróg.
- Wójt Gminy oznajmił, że drogi krajowej gmina nie odśnieża, drogę wojewódzką odśnieża
zarząd dróg wojewódzkich, na drogę powiatową posiada porozumienie o zamianie
odcinków dróg do odśnieżania. Gmina odśnieża drogę powiatową do Gapinina a powiat
drogę od Dęborzeczki do Buczka. Zapytał skąd k-t posiada takie informacje. Odśnieżane
są skrzyżowania z drogą krajową.
- K-t Gminny dodał, że nie zadał by tego pytania gdyby tego nie widział.
- Wójt dodał, że nie wysyłał żadnego pługa na drogę krajową. W poprzednich latach gmina
odśnieżała drogę do Gapinina ponieważ za Wójta Wlazło otrzymała pług z dróg
powiatowych zobowiązując się do odśnieżania drogi powiatowej do Gapinina.
- pan Łumiński dodał zapytał o zabezpieczony przez Radę ryczałt dla komendanta
gminnego i czy spełniono jego prośbę o przekazanie ryczałtu tam gdzie wskazywał.
- Wójt Gminy oznajmił, że ryczałt został ujęty w budżecie gminy, poprosił komendanta o
decyzję czy chce odebrać ryczałt czy odmawia ponieważ już trzy razy odmawiał
przyjęcia. Następnie odczytał podziękowania od gminy Lanckorona za przekazanie
wsparcia finansowego.
- pan Bolesław Kośka oznajmił, że wraz z materiałami z Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczącymi gminy zamieścił dodatkowe materiały dotyczące oświadczeń majątkowych
oraz projektu budżetu.
- pani Duraj Sekretarz Gminy dodała, że radnych obowiązują zmienione przepisy dotyczące
oświadczeń majątkowych, niezłożenie oświadczenia w ciągu 30 dni powoduje
wygaśniecie mandatu. Omówiła dodatkowo kwestie związane z wypełnianiem
oświadczeń jak i działalnością radnych na majątku komunalnym jak i działalności
gospodarczej współmałżonków.
- radny Pawlik zapytał kiedy będzie następna sesja.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że po drugiej turze wyborów Wójta po ogłoszeniu
wyników przez PKW będzie sesja ale dokładnej daty nie znamy, zasady są podobne jak
przy zwołaniu tej sesji.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że miło się słucha podziękowań, zaproponował aby
gmina zorganizowała dalszą pomoc w postaci zboża lub pasz, dodał, że chętnie ofiaruje
połowę ryczałtu na taką pomoc.
- radny Bolesław Kacprzak stwierdził, że mamy poszkodowanych na własnej gminie,
jesteśmy hojni dla innych a nasi oczekują też na pomoc jakiś gest. Dodał, że system
określania strat popowodziowych był bardzo wymagający i nikt nie mógł sprostać
wymaganiom aby otrzymać odszkodowania.
- Wójt Gminy stwierdził, że to służby wojewody ustaliły taki system.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że należy wesprzeć poszkodowanych rolników z naszej
gminy np. przez umorzenie podatku.
Podjęto dyskusję związaną z możliwościami pomocy dla poszkodowanych rolników z terenu
gminy podczas ostatniej powodzi. Pani Sekretarz dodała, że umorzenie podatku może być
zastosowane tylko w sytuacjach przewidzianych w ordynacji podatkowej. Radny Kacprzak
dodał, że chciał być wyrazicielem rolników z terenów nadpilicznych, ale specyfika tej
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procedury była skomplikowana i nie było możliwości udowodnienia poniesionych strat , tak
sprecyzowano aby nikt nie mógł z tego skorzystać.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
Przewodniczący Rady Gminy radny Kwaśniak o godzinie 1340 zamknął posiedzenie I sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Kośka
Stefan Kwaśniak
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